DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og
gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det
kommende år.
3. Gennemgang af revideret regnskab.

4. Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5. Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt suppleanter jf. § 5.
Repræsentantskabs-medlemmer vælges for perioden 2018 - 2020 og
suppleanter for perioden 2018 – 2019
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
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VIBORGegnens Erhvervsråd 2017

Et begivenhedsrigt og positivt år
Bestyrelsesformand Viggo Hansen
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Året der er gået!
• For præcist et år siden kom den gode nyhed om placering af ingeniør-uddannelse i
Viborg – denne er nu startet op i februar måned med det første hold
• Omkring den 1. april var VER initiativtager til opstart af brancheforeningen Datacenter
Industrien, der nu har sit sekretariat hos Erhvervsrådet her i Viborg. Foreningen er en
bragende succes med mere end 60 medlemsvirksomheder her efter bare ét år – dette
er med til at fastholde Viborg som en af front-kommunerne inden for denne branche
• Apple byggeriet skrider fremad med mere end 500 medarbejdere i gang på
byggepladsen hver eneste dag – og selv om det er småt med udmeldinger i denne
hemmelighedsfulde branche, så smitter det af på hoteller, restauranter, boligudlejning
i Viborg og omegn. Mere end en håndfuld udenlandske virksomheder har etableret sig
som leverandører til Apple, lige som lokale og nationale, danske virksomheder har fået
mange opgaver fra dette projekt.
• Som bekendt driver VER også sekretariatet for Hærvejskomiteen – én af mine
mærkesager, som I ved – og i alle mine år som formand, har jeg aldrig oplevet, at
projektet stod så stærkt som nu – lad os i fællesskab holde presset, så projektet
realiseres inden for de kommende år.
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Året der gik
• Vejledning af ca. 500 iværksættere og virksomheder i årets løb om alt fra finansiering,
arbejdskraft, eksport, digitalisering, salg og ledelse
• 643 medlemsvirksomheder ved udgangen af 2017 – dette tal er nu steget til 667 – så
vi nyder stor opbakning – tak for det!
• Når vi får flere medlemmer skyldes det, at vi i 2017 har taget tiltag til en række nye
aktiviteter, bl.a. i form af praktiske værktøjskurser og helt nye funktionsnetværk – der
er simpelthen kommet mere med i medlemspakken
• Året sluttede også godt med udmeldingen om, at vi er på vej til at kunne få en
Maskinmester-skole til byen – dette supplerer den tidligere nævnte Ingeniøruddannelse, samt Mercantec’s nye elektriker og VVS uddannelse – 2017 er på den
måde et historisk år i forhold til tiltrækning af uddannelser.
• Sidst på året var Erhvervsrådet en vigtig part i at få skruet en model sammen, der
sikrede at amerikanske EON Reality nu etablerer sig i Viborg med et topmoderne
Virtual Reality center til gavn for uddannelser og erhvervsliv
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Det går godt i Viborg Kommune:
• Fortsat vækst i befolkning - 97.030 indbyggere pr. 1. marts 2018 (Danmarks 9.
største kommune)
• Ca. 48.500 arbejdspladser – en historisk stigning på mere end 3% fra ultimo
2016 til ultimo 2017 (svarende til mere end 1.300 nye jobs på ét år)
• Danmarks 6. største industrikommune (bl.a. understøttet af Center For
Industri – som VER var initiativtager til i 2015)

• Danmarks fortsat næststørste landbrugskommune (med omdrejningspunkt i
Agro Business Park og AU FOULUM)
• Danmarks animationshovedstad (Arsenalet + The Animation Workshop)
• Vi har meget at være stolte af og glade for
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Hvad skal der så ske i 2018?
• Fortsat fuld fokus på servicering af vores medlemmer og erhvervsliv – heldigvis
er de mange nye tiltag blevet godt modtaget – bl.a. med vores stigende fokus
på større synlighed og engagement i hele kommunen
• Stor fokus på følgende indsatser:
• Internationalisering – både med styrket eksportindsats og med tiltrækning
af investeringer
• Samarbejde mellem vores lokale virksomheder inden for alle brancher, så
der kan skabes endnu stærkere fællesskaber i forhold til arbejdskraft,
uddannelser, infrastruktur, finansiering, etc.
• Styrket iværksætteri-indsats – bl.a. med mentor-korps, iværksætter-fond
og en særlig indsats rettet mod unge iværksættere
• Digitalisering – herunder ikke mindst håndtering af den nye Persondataforordning, som vi alle skal forholde os til i år
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Og så en helt særlig – og spændende opgave – for 2018
• Tættere samarbejde med vores gode kolleger i Handel og Turisme, som der
også er blevet drøftet på deres respektive generalforsamlinger
• Studieture til Hedensted, Vejle, Kolding og Svendborg – konklusionen har været,
at vi gør det rigtig godt i Viborg – men vi kan altid blive bedre
• Viborg Kommune har drevet processen frem til nu, men på et møde tidligere på
måneden med Ulrik Wilbek og Per Møller Jensen, fik vi tre foreninger til opgave
at komme med et fælles udspil til et tættere samarbejde i vores respektive
sekretariater og foreninger
• Dette arbejder vi videre med, og vi vil præsentere et samlet oplæg på et møde
med Viborg Kommunes økonomiudvalg den 11. april med respekt for vores
forskellige styrker og fokusområder, men med nogle klare fælles visioner og
med en række lavthængende frugter for et tættere samarbejde
• I Erhvervsrådet tror vi på, at der kan komme noget godt ud af denne proces, bl.a.
vil vi i fællesskab repræsentere 1.115 virksomheder og dermed blive det
suverænt største, lokale erhvervsfællesskab i Danmark
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• Der er som sædvanligt nok at gå i gang med – så vi kommer ikke til at kede os
• Tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde
• Tak til alle medarbejdere i Erhvervsrådet, der har ydet en fremragende indsats
i årets løb
• Tak til Viborg Kommune for et godt og tæt samarbejde
• Tak til alle vores samarbejdspartnere – der er med til gøre Viborgegnen til et
godt sted at drive virksomhed og være borger
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1. Dan-Glas, Olego, Vihepo, Gurli.dk
2. Valg til Formand direkte på Generalforsamling er noget
jeg har foreslået
3. Ikke for lønnens skyld – ned fra 150t til 60t
4. Motorvej – nu er vi på sporet
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Tak fordi I lyttede
Det går godt for erhvervslivet i Viborg Kommune – husk at
fortælle de gode historier – og lad os i fællesskab fortsætte
den positive kurs

